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„Legyen meg a Te akaratod” (Mt 6,10)
Varga Gábor vagyok, Mosonmagyaróvá-
ron születtem. Másfél éves koromig ebben 
a  gyönyörű városban éltem szüleimmel, 
majd kiköltöztünk Halászira. Általános is-
kolámat itt végeztem. Időközben visszaköl-
töztünk a városba. Középiskolásként a győ-
ri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és 
Kollégiumban végeztem, s visszatekintve 
erre a  négy évre, meghatározó volt a  szá-
momra, már csak azért is, mert itt kaptam, 
itt ismertem fel a hivatásomat. 2012-
ben érettségiztem, s ezt követően az 
akkori megyéspüspök, Dr. Pápai La-
jos felvett a szemináriumba.

Természetesen a  szeminárium-
ba bizonyos vágyakkal, álmokkal és 
elgondolásokkal érkeztem – mint 
ahogy talán minden elsős. Ezek egy 
része beigazolódott, megvalósult, 
míg mások teljesen váratlanul, meg-
lepetésként értek. Azonban mind 
minden pozitív, mind minden ne-
gatív esemény, történés építő jel-
leggel hatott rám. A  szemináriumi nevelés 
célja nem csak elméleti síkon, az oktatás és 
a  tanulás oldalán mutatkozik meg, hanem 
gyakorlati síkon is. Mire gondolok? A sze-
mináriumba kerülő kispap olyan, mint egy 
facsemete, melynek hajtásait az évek során 
vissza kell vágni, formát kell neki adni, hogy 
majdan egy gyönyörű, égbe nyúló, terebé-
lyes fa lehessen. Úgy érzem, ez a törekvés öt 
és fél év alatt megvalósult. Visszagondolva, 
milyen személyiséggel érkeztem 2012 őszén 
a  szemináriumba, sokat változtam, sokat 
fejlődtem, s sokat tanultam mind fizikailag, 
mind lelkileg. Igaz, még nem eleget, hiszen 
„a jó pap holtig tanul”.

2017. augusztus 20-ától megyés-
püspököm, Dr. Veres András Sopronba 
a  Városplébániára küldött Horváth Imre 
városplébános mellé egy éves pasztorációs 
gyakorlatra. Főpásztorom tavaly nyár ele-

jén szentelt diakónussá, s utána, augusztus 
1-jei hatállyal Szanyba helyezett pasztorá-
lis gyakorlatra.

Bár új állomáshelyemről sokat hallot-
tam már, de csak dispozícióm első napján 
láthattam meg teljes valójában. Itt érthet-
tem meg igazán, hogy mit is szeretne Jézus 
kifejezni a  következő mondattal: „az arat-
nivaló sok” (Mt 9,37). Lehetőségem nyílt 
belekóstolni az önálló papi élet teljességébe. 

Együtt osztozhatok az emberek örömében, 
szomorúságában, küzdelmeikben. A falvak, 
amelyek hozzánk tartoznak, megmutatják 
számomra mit takar a lelkipásztori élet: azt, 
amit a szemináriumi évek alatt elméletben 
hallhattam és tanulhattam, azt most a való-
ságban is megtapasztalhatom. Plébánosaim 
jóvoltából, ezt az önállóságot és felelősség-
érzetet azáltal is megérezhetem, hogy a fia-
talokkal való foglalkozás és közösségépítés 
elsősorban az én feladatom.

Szanyban található az egyházmegye 
egyetlen olyan katolikus általános iskolája, 
ami nem városon lett alapítva. Az intéz-
ményben elsősorban hitoktatással foglal-
kozom, de a hit továbbadását nem csak az 
órákra korlátozom, hanem a  szünetekre, 
a találkozási lehetőségekre; hiszen egy diák-
ban elsősorban nem a leadott tananyag ma-
rad meg, hanem a papnak a személye, élete 

s amit képvisel. Így érthetik meg, hogy nem 
vagyunk csodabogarak, hanem olyan vala-
kik, akik nem csak mondják, hanem meg is 
élik azt, amiben hisznek. Külön áldásnak 
tekintem a  helyi ifjúsági hittancsoportot, 
ami a Jóisten áldása nélkül nem indulhatott 
volna el. A  fiatalok nemcsak a  hittel kap-
csolatos kérdéseket vitathatják meg, hanem 
egy találkozási pont is, ahol hallathatják 
a  hangjukat, megoszthatják véleményüket, 

és jobban belekapcsolódhatnak az 
egyházközség életébe is.

Papi jelmondatomnak ugyan-
azt választottam, mint diakónus-
szentelésemre. Isten akaratát nem 
mindig könnyű és egyszerű meg-
ismerni és teljesíteni. Sokszor ér-
tetlenül állunk előtte, vagy ha már 
felismertük, a  teljesítése tűnhet 
nehéznek. Mégis, mint Megvál-
tónk édesanyja, nekünk is el kell 
gondolkodnunk, s rá kell hagyat-
koznunk; mert a Teremtő mindig 

csak a tenyerén akar hordozni minket.
Találóan fogalmaz XVI. Benedek 

pápa, amikor így ír: „Isten akarata Isten 
létéből ered, s ezért létünk igazságába ve-
zet el bennünket, megszabadít önmagunk 
megsemmisítésétől, amelyet a  hazugság 
okoz” (A názáreti Jézus I., 133. oldal). 
Sohasem szabad elfelejtenünk, és elfelejte-
nem: létem az Istentől jön, ezért meg kell 
küzdenem, hogy a Teremtő akaratát meg-
ismerjem, s ezáltal tudjak az Ő igéjéből 
élni és megfelelni Neki. Ezért is kell kér-
nem minden egyes nap: „legyen meg a Te 
akaratod” (Mt 6,10).

Augusztus 1-jei hatállyal kineveztek az 
Önök plébániájára segédlelkésznek. Ké-
rem, imádkozzanak értem, hogy valóban 
krisztusi és nyájszagú pap legyek Isten di-
csőségére és az Önök szolgálatára. 

Gábor atya



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Prelúdium
hasadó hajnal
ablak mögé zárt macska
szemében lángol

Miserere
koszorút formáló
reszkető jázmincsokor
a folyó vizén

Születésnap
még hetvenkedhetsz
de a következmények
beláthatatlanok

Az utca
egy bezárt kapun
ott lebeg gyermekkorod
rozsdamarta lánca

Botos Ferenc

Megújuló templombelső
Baj község központját uraló Assisi Szent 
Ferenc plébániatemplom a  XVIII. század 
második felében francia rokokó sajátos 
német változatában, copfstílusban épült. 
Elhelyezkedésénél, és jellegénél fogva az 
egész faluképre hatással van. A több mint 
kétszáz esztendő viszontagságai mély nyo-
mokat hagytak az épületen. Ennek követ-
keztében a XXI. század elejére a templom 
ismét jelentős felújításra szorult. Nem 
hagyhattuk, hogy templomunk, mely 
egyben településünk ikonikus műemléke 
leromlott állapotban maradjon. Ezért, az 
elmúl évek folyamán a templom villamos-
hálózatának, tetőszerkezetének, torony 

süvegének, és a külső falazatának teljes fel-
újítására sor került. A  külső felújítást kö-
vetően a belső térnek a megújulásával vál-
hat teljessé az Istenházának megszépülése. 
A belső felújítás, ez év tavaszán kezdődhe-
tett meg. A  felújítás idejének egy szaka-
szában, sajnos a  templomban nem kerül-
hetett sor a  szentmisék megtartására. De 
Pünkösd ünnepének közeledtével ismét 
megnyílhatott a  templom a hívek részére. 
Szent Fülöp Diakónus ünnepén a  temp-
lomba ismét helyükre találtak a  díszítő 
elemek, szobrok, képek. Így Szentlélek el-
jövetelét, a hívek már ismét a templomban 
ünnepelhetik. Lassan végéhez érhet a belső 

tér megújulása, és a még kisebb korlátozá-
sokat jelentő munkákat követően- rövid 
időn belül teljes szépségében is birtokba 
vehetik a hívek a templomot. A belső lába-
zat végleges színezését követően végéhez 
érhet a több éve folyó komplex felújítás.
Az ember mindig álmodik és szeretne va-
lamit elérni. Az én álmom, hogy ne csak 
az épület, de a  sokkal értékesebb katoli-
kus emberek lelkileg is megújuljanak és az 
immár külsőleg, és belsőleg is megszépült 
templomban közelebb kerülhessenek az 
Úrhoz, és igazi közösségre találhassanak. 
Az építő, és alkotó lelki közösségre!

Pentz Imre

Hittantábor 2019.
Az idei nyár egy 3 napos hittantáborral 
kezdődött, ahol a  vértestolnai és a  baji 
gyerekek közösen vehettek részt. A  tá-
bor szervezői élmény dús programokkal 
készültek a résztvevőknek. 1-1 napot töl-
töttek el Bajon, illetve Vértestolnán, a  3. 
nap pedig a tatai Német Nemzetiségi Mú-
zeumban és a  Kapucinus templomban is 
látogatást tettek.
A programok között szerepelt rendőrségi 
bemutató, só-liszt gyurmázás, karkötő készí-
tés, hittan-vetélkedő, ugráló vár, tollasozás és 
természetesen még sok-sok egyéb játék.
A „Vértestolnai kaland” elnevezésű vetél-
kedő keretében különböző állomásokra lá-
togattak el a gyerekek, ahol a hitélettel és 

Vértestolna nevezetességeivel kapcsolatos 
kvíz-kérdésekre válaszolhattak.
Vértestolnán ellátogattak még a  helyi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülethez, ahol többek 
között filmvetítés keretében ismerkedhet-
tek a gyerekek a tűzoltók mindennapjaival.
Balázs atya természetesen minden nap 
szentmisét is tartott, melyen a gyermekek 
örömmel vettek részt. Mindhárom nap 
ízletes, finom ételekkel, frissítő gyümöl-
csökkel kedveskedtek a résztvevőknek.
Köszönjük a  tábor szervezőinek munká-
ját. A  gyerekek és a  felnőttek is egyaránt 
jól érezték magukat.
Reméljük, jövőre újra találkozunk!

Schatz Anita

Legyen világosság!
Elkészült a villamoshálózat felújítása

Hosszú éves előkészületek és a  hamvazó-
szerdától tartó helyszíni munkálatok után 
örömmel jelenthetjük ki, hogy elkészült 
a  templom villamos hálózatának teljes 
rekonstrukciója. Kicseréltük az összes ve-
zetékek, új, korszerű és energiatakarékos 
lámpák kerültek a templomtérbe, a sekres-
tyébe, a gyóntatófolyosóra, ill. a múzeum-
ba. Elkészült az új vezérlőközpont és a  ri-
asztórendszer. A  munkálatok elhúzódása 
a  szakemberek leterheltségének, a  lámpák 
szállításának elhúzódásának és a felügyeleti 
szervekkel való szoros és rendszeres együtt-
működés, egyeztetés következménye volt. 
Hálásak lehetünk azért, hogy templomunk 

olyan új villamos rendszert kapott, ami 
nemcsak megfelelő megvilágítást biztosít, 
de a műemlékeink állagát, az oltárokat, ol-
tárképeket, freskókat is megóvja. A temp-
lom külső helyiségeiben a  helyreállítási 
munkálatok is befejeződtek.
A rendszer finomhangolása ugyan még 
hátra van, de bízunk abban, hogy az új 
rendszer lehetővé teszi, hogy értékeink 
megőrzése mellett a  templom egész nap 
nyitva lehessen.
A beruházás az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma– EGYH-EOR-18 – és 
a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályá-
zati, illetve a Győri Egyházmegye támoga-

tásból, és egyházközségünk saját forrásá-
nak bevonásából valósult meg.
Köszönjük mindenkinek a  türelmét! Külön 
köszönetünket fejezzük ki mindazon kedves 
Híveknek, akik a templom ki- és visszapako-
lásánál, a  takarításoknál segítettek. Igazán 
hálásak vagyunk nekik, hiszen ezzel tették el-
viselhetővé ezt a hosszú és mindenki számára 
nehéz időszakot. A továbbiakban szeretnénk 
először a templom tetőszerkezetét, majd ezt 
követően a díszítőfestést helyreállítani.
Adjunk hálát az Istennek az elért eredmé-
nyekért, és kérjük segítségét a munkálato-
kat mihamarabbi folytatásához!

-jt-



Apostol 3„Szeressétek egymást”

Mise az üldözött keresztényekért
Közel Tatához, a  Gerecse egyik tündéri 
völgyében búvik meg az 528 lelket számlá-
ló szépen rendezett kertes családi házaival, 
a  majd felében német származású lakosú 
Vértestolna.  A katolikus templom, amely-
ben július 14-én szentmisét tartottak az 
üldözött keresztények emlékére.  A  szer-
tartáson megjelentek a Közép-Magyaror-
szági Vitézi Rend több törzskapitányságá-
nak vitézei, közöttük ceglédiek is.
A miséző Balázs atya a  szamaritánus pél-
dabeszédén keresztül szólt a  felebaráti 
szeretet fontosságáról. Miszerint észre kell 

vennünk mások nehézségeit, és szívünkkel 
gondolkodva éljük meg mások iránti sze-
retetünket, lehajolva az elesetthez. Mert 
a szerető szív tettekben nyilvánul meg, ha 
kell, nem sajnálva saját javaink egy részét. 
Nem a  mások rossz döntéseiről, sebeiről 
kell beszélni, hanem gyógyítani kell, akár 
saját kényelmünket feladva, segítségün-
ket nem csak egy pillanatra, hanem hosz-
szabb távra biztosítva. Így tett Jézus is az 
emberiséggel. „Kérjük az Úristen kegyel-
mét, hogy segítse meg az üldözött keresz-
tényeket!” – zárta a  prédikációt a  pap. 
Szász Ottó törzskapitány és zenésztársa 
Viszkocsil Vanessza gitármuzsikája, s az 
általa vezetett Szent Antal kórus méltón 
emelte a szertartás színvonalát. 
A vitézi rend tagjai ezt követően megte-
kintette Baudentisztl Tibor és felesége 
Georgina nemzetes asszony által faragott 
csodálatos székely kaput, amelynek posta-
ládáján a következő felirat olvasható: 

„Ha eljön a nap és a hazámért az 
életem kell adnom, 
Ne kételkedj testvér, én tálcán 
odanyújtom!
Mert vérem minden cseppje e 
drága földért fakad, 
Azt fogja hirdetni, hazám, 
népem szabad!”

A csöppnyi település további látnivalója 
a  tardosi úton álló Mária-kápolna, amely 
1812-ben épült; oltárképe 20. századi ere-
detű. A  község tájházát (Petőfi Sándor u. 
88.), egy műemlékké nyilvánított egykori 
parasztházban alakítottak ki, gyűjteménye 
a  helyi lakosok felajánlásaiból állt össze. 
A német-magyar nyelvű feliratú községhá-
za Németországban többfelé látható iparos 
cégérfa áll. A nagykapu vasárnap is nyitva, 
és a  bejárat boltozata alatt a  hirdetőtábla 
melletti 8X8 farekeszben 64 darab kicsiny 
színes kártya kínálja a  vidék helységeiben 
található turisztikai látnivalókat és néhány 
szálláshelyet is. Az udvaron, sok más helyi 
portához hasonlóan szép kerekes kút áll. 
Utunk a közös községű önkormányzat má-

sik települése, Tardos felé vitt, elhaladva az 
út melletti harsogó zöld lankán heverésző, 
fényes, fehérfoltos, barnaszőrű tehéncsor-
da mellett. Estefelé, hazafelé a vadban gaz-
dag hegyvidéken az út fölött olykor ösz-
szeboruló koronájú fák zöld alagútja alatt 
suhanva köszöntünk el a kies vidéktől. 

Szöveg és fotó: Kőhalmi Dezső

Családi nap Bajon
Pünkösdhétfőn Bajon családi napot tar-
tottunk. Délelőtt 10 órakor kezdődött 
a szabadtéri szentmise, melyet Albert atya 
és Balázs atya mutatott be. 11 órakor kez-
dődtek a  gyermek rendezvények, arcfes-
téssel, ugráló várral egybekötve. 12 óra-

kor finom babgulyás volt az ebéd. Ezután 
íjászattal, lovas bemutatóval folytatódott 
a rendezvény, ahol Balázs atya – a résztve-
vők kérésére – tett egy pár kört a  lovon. 
Közben Albert atya is figyelemmel kísérte 
az íjászat fortélyait és a részvevők íjászatát. 

14 órakor a  gyerekek átvették jutalmu-
kat, egy-egy csokoládét kapott mindenki. 
Örömteli és Isten áldásával, szeretettel 
teljes nap volt a  pünkösdi családi napon, 
Bajon. Köszönjük a szervezőknek!

Tóth Félix



Apostol4

Viseld szíveden egyházad sorsát!
Az elmúlt 
évek tenden-
ciája folyta-

tódott a németországi katolikus egyház-
ban. A 2018-as évben a tagjainak száma 
több mint 200.000 fővel csökkent. Fr. 
Hans Langendörfer, SJ, a német püspöki 
konferencia titkára közleményében azt 
mondta: „A jelenlegi statisztikák aggasz-
tóak. A  statisztikai adatokban semmi 
fényes sincs. Megerősítik az elmúlt évek 
tendenciáit.”

Az Aid to the Church in Need katolikus 
jószolgálati világszervezet új adomány-
gyűjtő kampányt indított el a  Szíriában 
továbbra is szegénységben és erőszakban 
élő keresztények megsegítésre. „A háború 
Szíriában még nem ért véget, a  terroriz-
must nem győzték le és testvéreinknek 
nagyobb szüksége van a  segítségre mint 
valaha”- mondta Alessandro Monteduro 
a szervezet elnöke.

A Fülöp-szige-
teken hat hó-
nappal a  több 

mint húsz áldozatot követelő bombatáma-
dás1 után, újranyitották a  Miasszonyunk 
Mount Carmel katedrálist. Ez az esemény 
a  joloi katolikus közösség hitének bizo-
nyossága, írja az ICN tudósítója.

Ferenc pápa 
vezette július 
elsején délelőtt 
10-tól a  szentté 

avatási ügyekben megtartott rendes nyil-
vános konzisztóriumot az Apostoli Palota 
Kelemen-termében. A szertartást október 
13-án tartják, amelynek keretében az oltár 
dicsőségére emelik Newman bíborost, an-
gol teológust és a Néri Szent Fülöp Ora-
tórium angliai alapítóját, aki 1890-ben 
hunyt el, ill. Giuseppina Vannini nővért, 
a  Szent Kamill Leányai kongregáció ala-
pítóját, aki 1911-ben halt meg, továbbá 
Mariam Theresia nővért, a  Szent Család 
Nővérei kongregáció alapítóját, aki 1926-
ban tért vissza az Atya házába; valamint 
Dulce Lopes Pontes nővért, az Isten Anyja 
Szeplőtelen Fogantatása Misszionáriusai 
(SMIC) kongregáció tagját, aki 1992-
ben hunyt el, és végül Marguerite Bays-t, 
aki harmadrendi ferencesként élte életét 
1897-ig.

Ferenc pápa Csíksomlyón
Ne hagyjuk, hogy a  múlt szomorú ese-
ményei akadályt gördítsenek a  testvéri 
együttélés elé. A csíksomlyói zarándoklat 
Erdély öröksége, a  párbeszéd, az egység 
és a  testvériség jele, és tiszteletben tartja 
a román és a magyar vallási szokásokat is 
– mondta Ferenc pápa prédikációjában, 
a Csíksomlyón több tízezer hívő előtt be-
mutatott szentmiséjén. „Isten iránti öröm-
mel és hálával vagyok ma itt, ezen a törté-
nelmi értékekben és hitben gazdag, kedves 
Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jö-
vünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánk-
kal, és hogy egymásban valódi testvérekre 
leljünk” – kezdte homíliáját a pápa. 
„Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk 
a  múlt összetett és szomorú eseményeit, 
azonban ezek nem jelenthetnek akadályt 
vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott 
testvéri együttélést” – mondta a  pápa 
a  szentbeszédében. Ez a  nép a  szenvedé-
sek közepette sem fárad el keresni az élet 
vizének a forrását, ahol a remény új erőre 
kaphat. A pápa Csíksomlyó legfontosabb 
hagyományát, a  pünkösdi zarándoklatot 
méltatta: „Ez az évi zarándoklat Erdély 
öröksége, azonban egyúttal tiszteletben 
tartja a román és a magyar vallási szokáso-
kat is. Ezen a zarándoklaton más felekeze-
tek hívei is részt vesznek, És ez a párbeszéd, 
az egység és testvériség jele.” Zarándokolni 
azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy 
nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, 
kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő 
szent Népe, amely Máriával együtt zarán-
dokol az Úr irgalmát énekelve. A történel-
mi sérelmek helyett a  jövő felé való nyi-
tottságra szólított fel: „Zarándoklatunk 
során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett 
volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami 
ránk vár és nem odázhatjuk el. Ne hagy-
juk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek 
az elkülönülést táplálják, megfosszanak 
a testvériség érzésétől!” – mondta a kato-
likus egyházfő, felidézve, hogy Szűz Mária 
mindnyájunknál közbenjárt azért, hogy 
így legyen.2

Ki is volt John Henry Newman 
bíboros?
John Henry Newman 1801-ben született 
Londonban. Fiatalkorában az anglikán 
egyház felszentelt diakónusa. Egy inten-
zív elmélkedési és ima időszakot követően 
megérti, hogy a római egyház az igazi őr-
zője Jézus Krisztus tanításainak és katoli-
kus hitre tér. Élete zarándokút az igazság 
felé. Írásaiban Newman saját megtérésé-
nek útját a vihar utáni kikötéshez hason-
lítja. „Megtérésem pillanatában nem 
voltam tudatában annak az intellektuális 
és morális változásnak, ami elmémben le-
játszódott. Nem tűnt úgy, hogy a Kinyilat-
koztatás alapvető igazságaiban szilárdabb 
hittel rendelkezem vagy hogy jobban ura 
lennék magamnak; buzgóságom nem nö-
vekedett; de az volt a benyomásom, hogy 
egy viharos átkelés után révbe értem; ezért 
a boldogságom attól kezdve egészen mos-
tanáig változatlan maradt.” 3

„Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy 
vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és 
megért, olyannak, amilyennek teremtett. 
Tudja, mi él benned, ismeri minden leg-
sajátosabb személyes érzésedet és gondo-
latodat, adottságaidat és vágyaidat, erődet 
és gyöngeségedet; lát örömöd és szomo-
rúságod napján, együttérez minden remé-
nyeddel és viszontagságoddal, osztozik ag-
godalmaidban és emlékeidben, bontakozó 
és hanyatló napjaidban; átölel és karjában 
hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, 
akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak, akár 
egészségtől duzzadnak, akár betegségben 
hervadoznak; gyöngéden tekint kezedre 
és lábadra, figyel hangodra, szíved dobo-
gására, leheletedre is. Nem szereted ma-
gad jobban, mint Ő szeret téged, nem ri-
adhatsz vissza jobban a szenvedéstől, mint 
amennyire Ő szenved, hogy viselned kell; 
és ha mégis rád szakadt, akkor mintha ma-
gad mérted volna magadra, ha van benned 
üdvösségre vivő bölcsesség.”

John Henry Newman
Fordította és összeállította: Nagy Dániel

„Szeressétek egymást”

1. Egy templomban robbantottak a támadók, 27 halálos áldozata és 77 sebesültje volt a ter-
rorakciónak. Az első robbanószerkezet Sulu tartomány fővárosában, Jolóban, egy katolikus 
templomban lépett működésbe a mise alatt, a második a mentés megkezdését követően 
a templom parkolójában robbant fel.

2. A teljes homília itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-homiliaja-csiksomlyon
3.  Barsi Balázs atya több írásában is foglakozott John Henry Newman életével és munkásságá-

val. Aki többet szeretne tudni róla Balázs atya műveit ajánljuk figyelmébe.
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Hittantábor Répcevisen
Egyházközségeink és a  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tatai Csoport közös 
szervezésű nyári hittanos tábora ezúttal 
Répcevis községben volt, az osztrák határ 
közelében. A létszám igen magas volt, 29 
gyermek és fiatal mellett 10 fő önkéntes 
segítő vett részt a táborban. Vasárnap dél-
előtt indultunk, és a  jó közlekedési kap-
csolatoknak köszönhetően 3 óra alatt meg 
is érkeztünk Répcevisre. A  kísérő autók 
eddigre már befutottak a  személyes cso-
magokkal és a tábori felszereléssel, és már 
főtt a finom vasárnapi ebéd. Délután volt 
a  tábornyitó szentmise, amelyet Balázs 
atya tartott, aki a programok legnagyobb 
részén részt tudott venni az egész héten. 
Ez a gyerekeknek és a segítőknek egyaránt 
nagyon sokat jelentett, a  lelkipásztori je-
lenlét pótolhatatlan a  hittantáborban, és 
nemcsak a  szentmise miatt. Ekkor lehet 
közel kerülni a  gyerekekhez-fiatalokhoz, 
amiből aztán a  következő évben lehet 
építkezni. Hétfőn megnéztük Kőszeg vá-
rosát, a  plébániatemplomot, a  belvárost, 
a  várkaput a  híres felirattal, majd felka-
paszkodtunk a  Kálvária templomhoz. 
Innen a  Hétvezér forráshoz és az Óház 
tetőre vezetett az utunk, majd Répcevisre 
visszaérve foci következett. Este sor került 
a részletes bemutatkozásra, majd egy csa-
patépítő játékkal hangolódtunk a hétre.

A tábor lelki programja idén a  szeretet 
volt. Hétfőtől csütörtökig minden este 
beszélgettünk az embertársi és ellenség-
szeretetről, a  helyes önszeretetről, Isten 
szeretetéről és az Istenszeretetről, az Egy-
ház szeretetéről, végül arról, hogy lehet jól 
és rosszul is szeretni.
Kedden a  kiszámíthatatlan időjárás mi-
att strand helyett Nagycenkre mentünk, 
ahol megnéztük a  kastélyt, a  lovardát és 
a  kisvasúti külsőtéri kiállítást. A  múze-
umba Vadász Zoltán igazgató úrnak kö-
szönhetően ingyen mehettünk be, köszö-
net érte! Az igazán remek idegenvezetést 
is érdemes megemlíteni. Szerdán ismét 
Kőszegre kirándultunk, kimentünk az 
erdőben a határra. Meséltünk a gyerekek-
nek, mit is jelentett a határsáv, a műszaki 
zár, és hogyan is nézett ki a  vasfüggöny. 
Szerencsére, ezt ők már elképzelni sem 
tudják. Csütörtökön végre eljutottunk 
a  bükfürdői strandra – hát, kellettek 
a  meleg vizes medencék! A  nap délután 
sütött valamennyit, de nem igazán lehe-
tett barnulni. Pénteken lelki délelőtt volt, 
amely egy órás vezetett szentségimádás-
ból állt, majd 4 csoport tartott negyed-
órás szentségimádást, amelyet szentségi 
áldás és szentmise követett. Pénteken 
ebédre a  falubeli asszonyok sorra hord-
ták a  palacsintát, amiről azt hittük, sose 

fogy el, de aztán a gyerekek megoldották 
a kérdést, alig pár darab maradt vacsorá-
ra. Péntek délután métát és focit követő-
en egy falubeli nagygazdaságot néztünk 
meg, teheneket, borjakat lehetett simo-
gatni, no meg persze kiscicákat. Péntek 
este a szokásos szalonnasütés az eső miatt 
elmaradt, de később tudtunk tábortüzet 
gyújtani, ahol is a  lányok egy kedves kis 
műsorral búcsúztatták Balázs atyát. Más-
nap a  Jóisten segítségével mindenki ép-
ségben hazaért.
Örömmel kell elmondanunk, hogy a nagy 
létszámú hittantábor mellett – 2010 után 
először – ismét volt külön ifjúsági tábor is 
az Egyházközségben, amelyet Balázs atya 
vezetett. Jó érzés látni, hogy a lelki progra-
mok iránt megnőtt az érdeklődés, remél-
jük, ez a folyamat megmarad jövőre is!
A tábor megvalósításáért és támogatásá-
ért szeretnénk köszönetet mondani Tata 
Város Önkormányzatának, az MMSZ 
Nyugat-magyarországi Régiójának, Bon-
dor Lajos MMSZ tatai csoportvezető-
nek, Mészáros Miklós répcevisi plébános 
atyának, Vadász Zoltánnak, a  nagycenki 
múzeum igazgatójának, a Tatai Szent Imre 
Közhasznú Alapítványnak, Dr. Dúcz Ág-
nesnek, Fehér Tamásnak és Fehér Amb-
rusnak.

Fülesi János

Agostyáni Úrnapja
Úrnapja alkalmával az embernek a  ko-
rábbi ünnepek felidézése arról szól, hogy 
fehér ruhás kislányok virágszirmokat szór-
nak kis kosarukból a körmenet útvonalán 
az Oltáriszentség fölé tartott baldachin 
vezette menet elé, a  virágokkal sűrűn dí-
szített szabadtéri oltárok előtt szentség-
imádás egy-egy evangéliumi részlet után 
és tikkasztó melegben ünnepi ruhájukban 
izzadó hívek hosszú sorban…
Az úrnapi körmenet ezúttal semmit sem 
adott vissza a  régi emlékekből. Odakint 
zuhogott az eső, a vasárnap délelőtti szent-
misét követő körmenet csupán szimbo-
likus lehetett a  templomon belül. Talán 
éppen ezért hangsúlyosabban gondolhat-
tunk az úrnapi ünnep lényegére a  külső-
ségek mellett. Mit jelent az én számomra 

Krisztus testének és vérének az ünnepe? 
Hogyan viszonyulok az Oltáriszentség-
hez? Mennyire vagyok képes a  személyes 
istenkapcsolatra az Egyház (egyik) leg-
alapvetőbb katolikus dogmájával, a  jelen-
valóvá lett Krisztussal szembesülve? Felfe-
dezem-e az életem valódi forrását, az életet 
adó Krisztust az ostyában? Mennyire erőt 
adó konkrét JEL a  szentség a  nagyon is 
konkrét mindennapokban?
Az odakinn zuhogó esőhöz hasonlóan 
ezek a  kérdések mindannyiunk lelkében 
választ követelő módon dörömbölnek. 
Az Istennel való „online” kapcsolati igé-
nyünk köldökzsinórként köt össze Őve-
le. de ugyanakkor Őáltala és Őbenne 
mindannyiunkat egymással is. Vajon elég 
erős vagyok-e, hogy a  mindennapok ve-

zérelte számítógépemen ne a  „stop” áIIj, 
az „escape” kilépő, vagy, a  „delete” törlő 
gombot nyomjam meg az újratervezés, az 
újrakezdés, a kitartás, a megerősítés elha-
tározása helyett?
A felgyülemlő kérdéseken való elmélkedés 
nemcsak az ünnep kapcsán esedékes…

Dr. Bányai Miklós
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Ki vagy: Márta vagy Mária? – Három ötlet, hogy derűs házigazda lehess
Valószínűleg sokunknak gondot jelent, 
amikor házigazdák vagyunk, hogy egy-
szerre kell gondoskodnunk vendégeink fi-
zikai szükségleteiről, ugyanakkor jó lenne 
beszélgetni is velük, odafigyelni rájuk.
Az Aleteia portál munkatársai a  mai va-
sárnapon olvasott szentírási szakasz kap-
csán tették föl egymásnak a kérdést: te ki 
vagy? Márta vagy Mária? Márta, aki sietve 
kiszolgálja a  vendégeket, vagy Mária, aki 
csak ül Jézus lábainál?
„Én teljesen Márta vagyok” – sóhajtott föl 
egyikük, akinek gyakorlatias, tettrekész 
hozzállását kollégái mindig is irigyelték. 
Volt, aki úgy érezte: ő maga sem Márta, 
sem Mária – ám igyekszik magáévá tenni 
mindkét nőtípus legvonzóbb tulajdonsá-
gait. Mert igen, Mártának is vannak pozi-
tív tulajdonságai, hisz ha ő nem lenne, mit 
evett volna Jézus? A  két nővér vonásait 
ötvözhetjük, hogy jó házigazdák legyünk, 
akár vasárnap, akár máskor.
1. A vendégség előtti időben imádkozz 
úgy, mint Mária!
A vendégség előtti napokban, hetekben 
imádkozz kicsit, vagy legalább mondj egy 
fohászt, valahányszor a  nagy nap eszedbe 
jut. Liguori Szent Alfonz – akinek hozzá-
állása a nővérek közül Máriáéra emlékeztet 
– szavai megnyugtatnak minket az ünnepi 
készülődésben. „Mint akit az anyja vigasz-

tal, úgy vigasztallak meg én titeket” – állítja 
középpontba Izajás könyvén (Iz 66,13) át 
Szent Alfonz Isten gondoskodó vonásait.
„Emmánuelre” bízhatjuk a  komolyabb 
félelmeinket, például attól, hogy nagy csa-
ládi veszekedés tör ki a vendégség közben, 
és elsuttoghatjuk neki az apró gondjain-
kat is: „Segíts, hogy ne felejtsek el vajat 
venni!”. Szent Alfonz mindig arra biztat: 
gyakran és nagy bizalommal forduljunk az 
Úrhoz; „tartsd mindig észben, hogy sem 
barát, sem testvér, sem apa, sem anya, sem 
házastárs nem szeret jobban téged Isten-
nél.” Tudod, Emmanuel azt jelenti: „Ve-
lünk az Isten” – mert valóban velünk van.
2. Készülődj úgy, mint Márta!
Például kezdd el időben. Mindannyian isme-
rünk sokgyerekes anyukákat, akik a gyerek-
nevelés mellett még egyetemre is járnak, és 
amellett még a plébániai ismerősöket is rend-
szeresen meghívják magukhoz. És mindezt 
képesek úgy kivitelezni, hogy nyugodtan 
beszélgetnek a  vendégeikkel, odafigyelnek 
rájuk – ahelyett, hogy rohangálnának körbe, 
tányérokat és poharakat töltögetve, asztalo-
kat és pultokat törölgetve. Egy ilyen anyuka 
végül is Márta vagy Mária?
Ha jobban megfigyeljük a dolgokat, észre-
vehetjük, hogy kuktában fődögél az étel, 
hogy papírtányérok vannak kikészítve, 
hogy mindenki magát szolgálja ki itallal 

a hűtőládából – tehát minden előre el- és 
kikészíttetett.
3. A vendégség alatt legyél olyan, mint 
Mária!
Gyakran hangsúlyozzák, milyen fontos, 
hogy mások Krisztust lássák bennünk. Te-
réz anya, aki egy tevékeny Mária, arra tanít, 
lássuk meg Jézust a  gyermekünk, az idege-
nek és az asztalunknál ülő vendégek arcában 
egyaránt: „mindegyikük Jézus álruhában”.
Akkor tehát: hogyan fogok bánni Jézussal, 
amikor az asztalomhoz ül most vasárnap, 
vagy a nagyobb ünnepeken? Rá se nézek, 
mert a húst kell zsírral locsolgatnom?
Reméljük, nem így lesz. Reméljük, oda tu-
dunk ülni hozzá, és nézni gyönyörű arcát. 
Reméljük, tudunk szedni neki az ételből, 
ami várja a kuktában – mert még ha nem 
is vagyunk született Márták, sem Máriák, 
azért úgy teszünk, mintha azok lennénk. 
Tudjuk, „Mária a  jobbik részt választot-
ta”, mégis – mivel azt szeretnénk – étel is 
várja vendégeinket. Anastasio Ballestrero 
bíborossal, Torino korábbi érsekével is 
egyet kell értenünk: „Az otthonunkban 
van hely Mártának és Máriának is, és mind 
a két helyet nekünk kell betöltenünk. Má-
riának kell lennünk, hiszen az Igét látjuk 
vendégül, és Mártának, hiszen az Ember-
fia érkezik hozzánk.”

Forrás: Magyar Kurír

Izraeli régészek megtalálhatták  
Péter és András apostol faluját és az Apostolok templomát

Izraeli régészek úgy vélik, megtalálták az 
újszövetségi Betszaidát, Péter és András 
apostol faluját – jelentette a Haaretz című 
újság honlapja.
A régészek úgy gondolják, hogy rábuk-
kantak az Apostolok templomára, amely 
a  keresztény hagyomány szerint Jézus 
két apostola, Péter és András háza fölé 
épült az egykori halászfalu Betszaidában, 
a Kinneret-tó északi partvidékénél.
Az észak-izraeli Kinneret Főiskola és 
a  New York-i Nyack College közös ása-
tásán talált leletek alapján a szakemberek 
úgy vélik, az eddig feltételezettnél jóval 
nagyobb lehetett Betszaida, amelyre ké-
sőbb a Julias nevű római várost építették.
Noha még csak a déli részei kerültek elő, de 
már egyértelműen megállapítható, hogy a jel-
legzetes bizánci kori mozaikpadlóval és fallal 
díszített templom igen jelentős volt. Tájolása 
alapján bizonyosan keresztény templomra 
bukkantak, ugyanis keletre néz, miközben 
a  zsinagógákat Észak-Izraelben észak-déli 

tengelyre építették, hogy dél, vagyis Jeruzsá-
lem felé fordulva imádkozhassanak.
Az ásatásokat vezető egyik régész, Steven 
Notley szerint csakis az Apostolok temp-
lomát találhatták meg, mert 725-ben egy 
Willibald nevű bajor püspök szentföldi út-
ján leírta, hogy Kafarnaumból (Kapernaum) 
Kursiba gyalogolt, és útközben látta Szent 
Péter és testvére, András templomát. 
Kafarnaum és Kursi bizánci korból szárma-
zó templomainak ismerjük a pontos helyét, 
a  most fellelt épület pedig a  kettő közötti 
útvonalon található, és a két település útvo-
nalán nem találtak több templomot.
A leletek pontos datálását még nem végezték 
el, de a mintegy száz ott talált érme alapján 
az ötödik században építhették és a hetedik-
nyolcadik században hagyhatták sorsára. 
Az épületet mindeddig csak elméleti úton 
azonosították, de a  régész szerint könnyen 
elképzelhető, hogy az ásatások folytatása 
közben találnak bizonyító erejű feliratot is, 
amely az ebben a  korban szokásos módon 

megnevezi, hogy kinek az emlékére emelték.
A templomtól mintegy száz méterre egy ró-
mai kori házra leltek, benne zsidók használ-
ta kőedényekkel és olajmécsesekkel, kora-
beli pénzérmékkel és halászati eszközökkel.
Az ásatások vezetői szerint az egykori 
zsidó halászfalura Heródes Fülöp zsidó 
fejedelem, Nagy Heródes fia egy római 
poliszt építtetett az első században, amit 
Juliasnak nevezett el. Ezt az elméletet 
Rami Arav, a Hebrew Union College pro-
fesszora azonban vitatja, ugyanis szerinte 
nem Juliast, hanem a Josephus Flavius le-
írta római legionárius tábort találták meg, 
amit a  zsidó felkelés leverésekor hoztak 
létre ezen a területen.
Az írásos és a  régészeti emlékek alapján 
úgy tűnik, hogy az első századi település 
egyelőre ismeretlen okokból a  harmadik 
században eltűnt, majd az ötödik század-
ban, a bizánci korban újjászületett a nagy-
szabású templomépítkezéssel.

Forrás: Magyar Kurír
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Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként az 
esti szentmise 
előtt, 17:30-kor 
zsolozsmát imád-
kozunk.

Rózsafüzér
Szerdán és vasár-
nap 17 órakor, 
szombaton 17:30 
órakor, május 
és október hónapban minden nap 
a  szentmisék, illetve a  vesperás előtt 
fél órával rózsafüzért imádkozunk. 

„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2019. október 18. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre 
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

APOSTOL. Az agostyáni, baji, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2019. 08. 04. - XXIX. évf. 4. sz. • Megjelenik évente hatszor. 
Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019

Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 17:00
Baj

Vasárnap: 10:00; Csütörtök: 17:00; Péntek: 7:00
Tata-Kapucinus

Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00;
Hétfő: 18:00; Kedd: 7:30; Szerda: 18:00, (vesperás 17:30); 
Csütörtök: 7:30; Péntek: 18:00; Szombat: 7:30, 18:00

Vértestolna
Vasárnap: 11:30; Kedd: 17:00

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

Hétfő-kedd: szünnap
Szerda-péntek: 9-15

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Könyvajánló
Paul Murray OP: Bizalommal imádkozni; Paul Murray OP ír 
katolikus pap, domonkos szerzetes, költő, teológus, könyvében 
Aquinói Szent Tamás (1225–1274) olasz egyháztanító, teológus, 
skolasztikus filozófus az Úr imájáról szóló elmélkedéseit elemzi. 
Nem Istennek van szüksége a  Miatyánkra, hanem nekünk, s Is-

ten pontosan ezért adta az embereknek. Aquinói Tamás teljesen komolyan vette 
a tényt, hogy ezt az imát maga Isten tanította nekünk. Ha Jézus csupán egy lelki 
mester lenne a sok közül, akkor imája egy nagyon egyszerű és csodálatos meg-
szólítás lenne; ám mivel Jézus maga is isteni, imája nem más, mint azok a kéré-
sek, amelyekre Isten válaszolni szeretne. S Tamás szerint az Úr imája pontosan 
ezért különleges és egyben a legtökéletesebb imádság. Ez a könyv óriási segítsé-
get fog jelenteni nem csupán azoknak, akik Aquinói Tamásnak a Miatyánkkal 
foglalkozó kulcsfontosságú szövegeit szeretnék tanulmányozni, hanem mind-
azoknak, akik egyszerűen imádkozni szeretnének, vagy arra vágynak, hogy Isten 
imádkozzon bennük és általuk.

Honlapunk hamarosan megújul!
Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyel-
mébe, hogy hamarosan megújul egyház-
községeink közös honlapja. A folyamato-
san és gyorsan változó számítástechnikai 
világhoz nekünk is alkalmazkodnunk kell. 
A mostani honlappal egyre több probléma 
adódott. Jelenleg még működik, de a hiba 
abból fakad, hogy a  weboldal motorja 
folyamatosan frissül, a  jelenlegi témát - 
ami többek közt a  megjelenést biztosítja 
- viszont már nem fejlesztik. Így a jövőben 
- ahogy egyre nő a verziókülönbség az el-
avult téma és a  weboldal motorja között 
- még több hiba jönne elő, ami a megjele-
nést is veszélyeztetné. A megoldást egye-
dül az új oldal készítése jelentette, melyet 

továbbra is a www.tataikapucinus.hu cí-
men érhetnek majd el.
Igyekeztünk a régi elemeket megtartva, 
de új funkciókkal kiegészítve minden 
korosztály számára áttekinthetővé és 
könnyen kezelhetővé tenni a  honlapot. 
Bízunk benne, hogy megújult formát 
gyorsan meg fogják szokni és szeretni. 
Ezúton szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket a  fejlesztőknek is. Honlapunkat 
közösen még vonzóbbá tudjuk tenni, ha 
e-mailben küldenek a közösségeink éle-
téről szóló írásokat, képeket. Leveleiket 
a tataikapucinus@gmail.com címre vár-
juk nagy szeretettel.

-jt-
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Hittantábor Répcevisen

Hittantábor 2019.

Úrnapja Agostyánban

Megújuló templombelső Bajon

Búcsú Vértestolnán


